Karel de Foucauld

tor

Bibiana

sre

frančišek Ksaver

čet

PRVI PETEK

pet

PRVA SOBOTA
MIKLAVŽ ob17:00

sob

2. ADVENTNA NED.

ned

Ambrož

pon

Brezm. spoč. Device
Marije

tor

Peter Fourier

sre

Loretska Mati Božja

čet

Damas l.

pet

Devica Mar. iz Guadalupe

sob

1
2
3
4

– December 2015 –
18:00 Fara

Horvat in Potočnik, Mb

18:00 Sv.Trojica

na čast sv. Jožefu in v zahvalo za novi maši

18:00 Sv. Trojica

Karel in Marija Mramor, Slugovo

16:00 Sv. Trojjica
18:00 Fara

za duhovne poklice
za duše v vica

5

18:00 Fara

6
7
8
9
10
11
12
13

20,00 ŽPS Sv.Trojica

Ana Škrabec, obl.







7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast in poslušnost Sv. Duhu
Mirko Turk




Z. Korošec, M. Žgajnar
T. in S. Drobnič

18:00 Fara

za zdravje

17:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Franc Korošec in sinovi
na čast MB, zaobljubljena

18:00 Fara

Viktor Kočevar

7:30 Fara
18:00 Sv.Trojica

za žive in + Intihar in Mišič
za pravo izbiro

16:00 Sv. Trojica
18:00 Fara

Anton Intihar in Jurmanovi
na čast Srcu Jezusovemu

17:00 Fara

Marija Marolt



17,00 otr. zbor;

7:00
8:30
10:00
15:00

za žive in pokojne farane obeh župnij
na čast Sv. Duhu – za družino
Rozalija in Frenk Usenik
maša za notr. ozdr. in molitev k Fat. MB




M. Ponikvar, R. Žgajnar
Mihaela in Matej Drobnič

18:00 Fara

za verne duše



za odrasle ob Sv. pismu

18:00 Fara

Sara Riegel

16:30 Sv.Trojica
18:00 Fara

st. Pirman, Mramorovo
Lojze Dobravec in Ana Avžlahar

Fara
Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica



Janez od križa

pon

Drinske mučenke

tor

Božična devetdnevnica

sre

Božična
devetdnevnica

čet

17

16:30 Sv.Trojica
18:00 Fara

za duh. poklice
za pravi izid referenduma

Božična
devetdnevnica

pet

18

16:30 Sv.Trojica
18:00 Fara

Milan Kraševec
Angela Hitij

Božična
devetdnevnica

sob

19

16:30 Sv.Trojica
18:00 Fara

Milan Žnidaršič
v zahvalo za zdravje in končan študij



4. ADVENTNA
NED. Božična
devetdnevnica

ned

20

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

za žive in pokojne farane obeh župnij
Marija Štrukelj, 1. obl., Bočkovo
Jože Kraševec, obl.




Peter Kanizij

pon

21

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

Zofija Otoničar
Jože Lah

Božična
devetdnevnica

tor

22

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

za duh. poklice
st. in Ado Zabukovec

Božična
devetdnevnica

sre

16:30 Sv. Trojica
18:00 Fara

za zdravje
Marija Rot, 5. obl. Benete

Prvi SVETI VEČER

čet

23
24

18:00 Fara

+Hribar, Studenec
za farane
za farane
st. Seljak
st. Marolt, V. Vrh

pet

25

0,00
0,00
8:30
10:00

Štefan

sob

26

8:30 Sv. Trojica
17:00 Fara

SVETA DRUŽINA

ned

27

7:00 Fara
8:30 Sv. Trojica
10:00 Fara

Božična osmina

pon

Božična osmina

tor

Božična osmina

sre

SILVESTER, Bož. osm.

čet

28
29
30
31

Sv. Trojica
Fara
Sv. Trojica
Fara

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sleme
Bloke: Nemška vas

17,00 otr. zb.; 19,00 farni zb.

19,30 ŽPS Bloke

Čiščenje v soboto:

ned

BOŽIČGOSPODOVO
ROJSTVO

bolniki: od 8,30 naprej
celonočna molitev pri Fari po sv. maši

OZNANILA
Bloke in Sveta Trojica
December 2015

3. ADVENTNA NED.

14
15
16

bolniki: od 9,00 naprej

Sv. Tr.: Polšeče-Zavrh
Bloke: Studeno

V odnosih si želimo biti predvsem sprejeti in ljubljeni. Tudi letošnji advent, je
priložnost, da sprejmemo zakonca takega, kot je, in ga znova vzljubimo, tako kot
želimo sprejeti v svoja srca Božje dete. Pogoj za to pa je, da v polnosti sprejemamo sebe, da smo tudi do sebe sočutni, topli, prijazni. Če zanemarjamo lastne
potrebe, bomo težko sprejeli potrebe sozakonca; še več, pri njem bomo iskali
napake in vzroke za lastno nezadovoljstvo. Kaj lahko zakonca naredita, da bosta
drug do drugega bolj sočutna in spoštljiva? Kako spet otopliti ohlajena srca z
drobnimi pozornostmi?

Čiščenje v soboto:
Sv. Tr.: Sv.Tr.-Mram.
Bloke: Fara

17,00 otr. zbor; 19,30 farni zbor


T. Kraševec, V. Jerič
Mirjam Drobnič, M. Bačnik

Spoved–več spovednikov:
pri Sv. Tr.: ob 12,45
pri Fari: ob 14,00

Čiščenje v sredo:
Sv. Tr.: Ulaka
Bloke: Topol
I. Kuclar, J.Žnidaršič
A. Lavrič Cascio, T. Zabukovec
M. in A. Hiti
Davis Brus, T. Hribar

v zahvalo
Alojzij Turk







za vse aktivne sodelavce
za pokojne starše
Frančiška in + Milavec




F. Seljak, S. Kraševec
S. Zakrajšek, T. Šraj

Advent je priložnost,
da spregovorimo o
tem, kar nosimo v srcu

18:00 DOBRODELNI BOŽIČNI KONCERT

sv. maša drugje
sv. maša drugje

Če eden od zakoncev začne dan z nerganjem, potem tudi šopek krasnih rož ne bo
naredil čudeža. Šele ko si bosta zakonca uspela povedati, kako se počutita, in se
slišati, potem bosta lahko bolj sočutna. Zakaj ne bi žena povedala, da komaj čaka
na možev prihod, da še on pomaga pri otrocih? Zakaj ne bi poskrbela za svoje potrebe tako, da si rezervira dva večera v tednu za telovadbo ali kaj drugega, da si
bo lahko obnovila moči? Zakaj ne bi mož zaupal ženi, da je v službi zelo obremenjen in da potrebuje zase pet minut miru, potem ko pride domov, da pa bo potem
z veseljem pockrljal otroke in njo? Če si zakonca ne bosta uspela povedati, kaj
potrebujeta, se bosta začela obtoževati ali celo iskati dokaze o tem, čigavo delo
je pomembnejše. Pogovor o lastnih ranljivostih deluje neverjetno povezovalno.
Za oživitev zakonskega odnosa je ključen globok občutek sprejetosti in stika, če
si dovolimo biti ranljivi in iskreni, če verjamemo, da sozakonec tistega, kar mu je
bilo zaupano, ne bo izkoristil. Tvegajmo in povejmo sozakoncu, kaj nas je globoko
prizadelo, kako nas boli, ko reče … Sicer pa ni formule, ki bi enako dobro delovala
na vse zakonce; nekaterim poživi zakon obisk plesnega tečaja, drugim duhovne
vaje, tretjim skupen hobi …
Včasih pomaga tudi to, da se znamo nasmejati na svoj račun. Včasih se je dobro
ustaviti in si vzeti vsaj nekajminutni počitek, se preprosto zlekniti kljub kupu
umazane posode, nezlikanega perila, razmetanih igrač … Bodimo brez skrbi,
malo verjetno je, da nas to delo ne bi počakalo. A mi ga bomo, če se bomo malo
osvežili, lahko opravili hitreje in z boljšo voljo. Saj poznate zgodbo o drvarju, ki
se je s topo žago zaman ure in ure trudil, da bi prežagal vejo. Verjel je namreč,
da nima časa, da bi žago nabrusil. Smo mi modrejši od njega? Si znamo vzeti čas?
Bistveno je spoštovanje do sebe in do sozakonca. Zaupajmo svojim občutkom
in se vsak dan znova odločimo, da želimo biti v zaupnem odnosu s sozakoncem.
Advent je s svojim »vzdušjem« idealen čas za nov korak.

sv. maša drugje
17:00 Fara
23:00 Fara

v zahvalo
prosimo za pogum, veselje in vero

Po. dr. M. Ciglarič, Ognišče 12/13



19:00 večerja in skupen program za može, v župnišču – prijave
župniku do Božiča
· 1 ·

Miklavž

Igrica bo v soboto, 5. 12., ob 17.00 v farni cerkvi. Vabljeni vsi otroci! Nekaj morebitnih daril lahko starši vidijo pri župniku.

Referendum

Blagoslov obnovljenega križa

Na 1. adventno nedeljo, 29. novembra, ob ob 14h je bil blagoslov obnovljenega
križa ob poti Nova vas – Volčje ("nad bloki"). Križ, ki je bil narejen pred 25 leti (in
postavljen na mesto starega) je načel zob časa, zato smo uredili nov temelj in
strehico ter dali restavrirati Kristusa.
– Simon

Ali sem že trdno sklenil, da se ga bom udeležil, za to molil ter povabil tudi druge?

†

Približati se Jezusu – kot naša molitev za
referendum

Ena najlepših in najbolj poglobljenih razlag o vlogi Marije in njene pomoči na poti
k Jezusu je delo ‚Posvetitev Mariji za popolno predanost Jezusu Kristusu‘. Avtor
knjige, sv. Ludvik Montfortski, je prepričan sam in prepričuje druge: Čim bolj
se zares podarimo Mariji, tem popolneje se darujemo Kristusu. Za vsak dan so
namenjene posamezne molitve ter branje in premišljevanje določenega besedila. Ob četrtkih pa se zberemo k skupni maši pri Sveti Trojici, ki jo darujemo za
uspeh referenduma, kjer se po maši o našem delu, opažanjih in doživetjih pogovarjamo ter vnaprej poslušamo poglobljeno razlago branja posameznih dni. Vabljeni! Vsak četrtek ob 17.30 se izpred župnišča odpeljemo k Sveti Trojici. Vsako
srečanje je veliko duhovno veselje.

ŽPS Sveta Trojica

V poròg veselemu decembru vas vabimo

blagoslov križa
na 1. adventno nedeljo, 29. 11. 2015, ob 14h na

ob pešpoti Nova vas – Volčje (”nad bloki”)

Oratorijski dan

Zakonci – jubilanti

Na nedeljo Kristusa Kralja smo se trije pari – zakonski jubilanti (poročeni 20, 30
in 40 let) – s sveto mašo zahvalili Bogu za skupno preživeta leta ter še za naprej
prosili Božjega blagoslova.

Leto 2015 odhaja med spomine, prihaja novo, z nepoznanimi dogodki in našimi
tihimi pričakovanji o dobrem in lepem.

Ob igranju poročne koračnice in petju duhovno-ritmične skupine Navdih smo
podoživljali in obnovili obljubo zakonske zvestobe in pripadnosti.

Ob adventnem vencu in jaslicah molimo in prosimo tudi za naš duhovni mir in
veselje srca, ki ga bomo izžarevali tudi na ljudi okrog nas.

Po sv. maši smo v gostišču Miklavčič ob odličnem kosilu, pogovoru in ‚frajtonarci‘
zaključili naše jubilejno druženje ter si obljubili: na svidenje čez 5 let.
zakonski jubilanti 2015

Tako bo svet lepši in prijaznejši.

Adventni koledar

Jezus v Svetem pismu naroča: ‚Neprenehoma molite!‘ Zdaj je poseben čas za to:
za molitev, prošnje, zahvale, izročanje, dobro spoved, miloščino …« Ura zamujena, ne vrne se nobena, pravi pregovor.

Opera v februarju

V soboto,13. 2., ob 18.00 je na sporedu Verdijeva opera Nabucco. Zgodba je svetopisemska, delo pa eno prvih Verdijevih umetnin, ki je z znamenitim zborom:
Splavaj misel … postala simbol Italije. Tako kot lani bomo tudi letos najeli nekaj
lož. Cena s prevozom bo 28 EUR za odrasle ter 19 za osnovnošolce, dijake oz.
študente.

Novo cerkveno leto

Novo cerkveno leto, ki ga začenjamo s prvo adventno nedeljo, 29. novembra,
nas bo do naslednje nedelje Kristusa Kralja, ki bo v novembru leta 2016, vsako
nedeljo nagovarjalo z besedami sv. Luka. Svoj evangelij je namenil prijatelju Teofilu ter takole začel: »Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki
so se zgodili med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci
in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teofil, vse po vrsti popisati, da spoznaš zanesljivost
naukov, o katerih si bil poučen. V dneh Heroda, kralja v Judeji …/Lk 1,1-5/.

Skupaj z otroki vsega sveta pripravljamo pot za Jezusa – otroci za otroke.

Si lahko predstavljaš … da bo jutri novo leto, … da odhajaš na potovanje, … da
nekdo ve čisto vse o tebi ,… najtežji matematični račun, …‘da bi bil ves dan vesel
… z veseljem delal, se učil, pomagal … razveseljeval druge; si lahko predstavljaš,
da bi pri ljudeh zagledal le dobre lastnosti … da pa bi zagledal tudi njihove stiske
in bolečine … Kaj pa moj, naš adventni venček in ob večerih skupaj z domačimi
prižgane sveče?! ... kako bi bilo lepo ...
Devetdnevnica pred Božičem, ko bomo ‚nosili in spremljali Marijo‘. Kdor bi želel,
da prenoči pri njih doma, naj čimprej sporoči župniku.

Možnost spovedi

Za prvi petek, 4. 12.: ministranti pri Sv. Trojici ob 15.00, nato sv. maša, po maši
možnost spovedi. Spoved pred Božičem v nedeljo, 20. 12., ob 12.45
Spoved na Blokah: spoved za prvi petek, 4. 12., od 17.15 naprej. Spoved pred
Božičem v nedeljo, 20. 12., ob 14.00 – več spovednikov v cerkvi. Za tiste, ki slabo
slišijo, bo spoved v župnijski kapeli.

Priprave na krščanski zakon v dekaniji Cerknica
Šola za zakon , 1. in 4. petek, začetek 22. januar, od19h-21h.

Ali bi hotel biti podoben Teofilu, da bi ob poslušanju nedeljskih evangelijev tudi
ti spoznal zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen?

Tečaj za zakon , bo potekal: 13., 20., 27., 28. II. in 5. III.. Z vami bodo zakonski par,

Naprej oddane maše

Sensiplan – učenje naravnega načina urejanja spočetij, nato po dogovoru s pri-

Ivica Škrabec 1x daroval n. n.;A. Lužar in sorodniki 5x daroval n. n.; Milena Kozar
2x daroval n. n.; Francka B. 1x daroval n. n.

· 2 ·

Izročilo pravi, da je bila Barbara doma
iz Nikomedije v Mali Aziji. Bila je zelo
lepa in oče jo je zaprl v stolp, da bi jo
skril pred očmi snubcev. Ko je bil oče
odsoten, se je Barbara spreobrnila v
krščanstvo. Lastni oče jo je obtožil,
da je kristjanka in jo dal krvavo mučiti. Nazadnje ji je odsekal glavo. Trenutek kasneje pa ga je zadela strela,
tako da je zoglenel. V 6. stol. je cesar
Justinijan njene relikvije prenesel v
Carigrad, okoli leta 1000 pa so bile
prenesene v Benetke.

Za vse otroke ORATORIJSKI DAN, sobota, 19. 12., od 9. do 12. ure v župnišču na
Blokah. Za pomoč smo naprosili tudi bodoče birmance.

Smo v adventnem času, v času duhovne priprave in veselega pričakovanja lepote in radosti božične noči.

ŽPS Bloke

4. decembra goduje
Sv. Barbara

Sveta Barbara je zavetnica vseh,
ki imajo v svojem poklicu opravka z ognjem, posebej gasilcev.
Kljub temu da je njeno življenje ena
sama, težko preverljiva in nezanesljiva legenda, jo ljudje vseh časov izredno častijo in jo prištevajo k štirinajstim priljubljenim zavetnikom v sili.
Z veseljem se ji priporočajmo tudi
danes.

»V Jezusu Kristusu je Bog
sprejel človeški obraz in postal
naš prijatelj in brat.
(Benedikt XVI.)


Stori kaj dobrega svojemu telesu,
da bo imela duša veselje
prebivat v njem.
(sv. Terezija Avilska)


Čim bolj se bližamo
božičnim praznikom, tem več
mora biti v meni svete tišine,
nestrpnega pričakovanja,
nenehne prošnje: Posveti me,
Gospod, s svojo navzočnostjo.

2. adventna nedelja
In ko sta bila velika
duhovnika Ana in Kajfa,
je Bog govoril v puščavi
Janezu, Zaharijevemu sinu.
In prehodil je vso
jordansko pokrajino
in oznanjal krst pokore
za odpuščenje grehov.
(Lk 3,1-6)

3. adventna nedelja
Odgovoril jim je:
»Kdor ima dve suknji,
naj eno podarí tistemu,
ki je nima; in kdor ima jedi,
naj ravna enako.«
Ker pa je ljudstvo živelo
v pričakovanju in so vsi
v srcu mislili o Janezu,
ali ni morda on Kristus,
je Janez vsem govoril:
»Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen
njegovega obuvala:
on vas bo krstil s
Svetim Duhom in z ognjem.

13

december

(Lk 3,10-18)

4. adventna nedelja
Ko je Elizabeta slišala
Marijin pozdrav, je dete
v njenem telesu poskočilo;
in Elizabeta je bila
napolnjena s
Svetim Duhom in je z
močnim glasom vzkliknila:
»Blagoslovljêna ti
med ženami in
blagoslovljèn sad
tvojega telesa!
In od kod meni to,
da pride k meni mati
mojega Gospoda?
(Lk 1,39-45)

(Franc Sodja)

zdravnik in duhovnik, začetek 13. februar 2016 od19h-21h.
javljenimi 1x mesečno, 4-5 krat.

6

december

Župnik: Anton Marinko · 041-55-28-29
Dosegljiv sem skoraj vedno po maši ali po telefonu.
Dobrododošli kadarkoli sem doma.

Vsi programi se bodo vršili v prostorih župnije Cerknica /01-709-68-80/. Prijave
za Šolo za zakon in Sensiplan do 15. jan. 2016, za Tečaj za zakon do konca jan. na
epošto zupnijabloke@gmail.com, informacije na 041 55 2829.

Fara 18, 1385 Nova vas · 01-7098-930 · zupnijabloke@gmail.com
www.zupnija-bloke.si · www.zupnija-svtrojica.si
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20

december

